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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Michałowice, Krajowy numer identyfikacyjny 01326929000000, ul. Aleja Powstańców

Warszawy  1, 05-816  Michałowice, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 350 91 91, e-mail

przetargi@michalowice.pl, faks 22 350 91 01. 

Adres strony internetowej (url): www.bip.michalowice.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: 1.3) 

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: a) warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca

wykaże, że wykonał należycie lub wykonuje należycie co najmniej: 2 usługi polegającą na

sadzeniu i pielęgnacji roślin kwitnacych i ozdobnych o wartości min. 150 000,00 zł brutto każda

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie. Uwaga! Wymienione usługi mogą być objęte jednym

lub kilkoma kontraktami. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia warunek, o którym mowa powyżej musi spełniać w całości przynajmniej jeden z

Wykonawców. W przypadku, gdy wartość usługi wyrażona jest w innej walucie niż w złotych

polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanej roboty w innej walucie na złote

polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych, określonego w



Tabeli Kursów NBP (Tabela A), obowiązującego na dzień składania ofert. b) Zamawiający

wymaga, aby Wykonawca dysponował w celu wykonania zamówienia narzędziami,

wyposażeniem zakładu lub urządzeniami technicznymi w niżej wymienionym zakresie: •

samochód ciężarowy skrzyniowy, samowyładowczy o ładowności min. 3,5 t co najmniej 1 szt. c)

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż będzie wstanie skierować do realizacji

zamówienia publicznego niżej wymienione osoby: • kierownika robót posiadającego: -

ukończone studia wyższe lub wykształcenie średnie: z zakresu ogrodnictwa, terenów zieleni lub

architektury krajobrazu, - minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe przy nadzorze lub

wykonawstwie prac ogrodniczych, w tym związanych z sadzeniem i pielęgnacją roślin,

Doświadczenie (w latach) osoby pełniącej funkcję kierownika jest w tym postępowaniu

kryterium oceny ofert. • brygadzistę posiadającego co najmniej: - wykształcenie średnie lub

zawodowe ogrodnicze, architektury krajobrazu lub terenów zieleni, - minimum 2-letnie

doświadczenie w wykonywaniu prac związanych z utrzymaniem zieleni (w wykonawstwie), • 5

pracowników przewidzianych do wykonywania prac ogrodniczych posiadających (każda z osób)

co najmniej roczne doświadczenie w wykonywaniu prac związanych z utrzymaniem zieleni (w

wykonawstwie). Zamawiający dopuszcza wykonywanie przez jedną osobę uczestniczącą w

realizacji zamówienia kilku funkcji wskazanych powyżej, jednak Wykonawca musi zapewnić

przez cały czas realizacji zamówienia odpowiednią liczbę osób personelu zapewniającą

terminowe wykonanie zamówienia 

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: a) warunek ten zostanie spełniony, jeżeli

Wykonawca wykaże, że wykonał należycie lub wykonuje należycie co najmniej: 2 usługi

polegającą na sadzeniu i pielęgnacji roślin kwitnących i ozdobnych o wartości min. 100 000,00

zł brutto każda w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Uwaga! Wymienione usługi mogą być

objęte jednym lub kilkoma kontraktami. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się

o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa powyżej musi spełniać w całości

przynajmniej jeden z Wykonawców. W przypadku, gdy wartość usługi wyrażona jest w innej

walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanej roboty w

innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut

obcych, określonego w Tabeli Kursów NBP (Tabela A), obowiązującego na dzień składania

ofert. b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował w celu wykonania zamówienia

narzędziami, wyposażeniem zakładu lub urządzeniami technicznymi w niżej wymienionym

zakresie: • samochód ciężarowy skrzyniowy, samowyładowczy o ładowności min. 3,5 t co



najmniej 1 szt. c) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż będzie wstanie skierować

do realizacji zamówienia publicznego niżej wymienione osoby: • kierownika robót

posiadającego: - ukończone studia wyższe lub wykształcenie średnie: z zakresu ogrodnictwa,

terenów zieleni lub architektury krajobrazu, - minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe przy

nadzorze lub wykonawstwie prac ogrodniczych, w tym związanych z sadzeniem i pielęgnacją

roślin, Doświadczenie (w latach) osoby pełniącej funkcję kierownika jest w tym postępowaniu

kryterium oceny ofert. • brygadzistę posiadającego co najmniej: - wykształcenie średnie lub

zawodowe ogrodnicze, architektury krajobrazu lub terenów zieleni, - minimum 2-letnie

doświadczenie w wykonywaniu prac związanych z utrzymaniem zieleni (w wykonawstwie), • 5

pracowników przewidzianych do wykonywania prac ogrodniczych posiadających (każda z osób)

co najmniej roczne doświadczenie w wykonywaniu prac związanych z utrzymaniem zieleni (w

wykonawstwie). Zamawiający dopuszcza wykonywanie przez jedną osobę uczestniczącą w

realizacji zamówienia kilku funkcji wskazanych powyżej, jednak Wykonawca musi zapewnić

przez cały czas realizacji zamówienia odpowiednią liczbę osób personelu zapewniającą

terminowe wykonanie zamówienia 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2) 

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 15.01.2021, godzina: 10:00 

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 18.01.2021, godzina: 12:00 


